
Referat af kollegianerforeningsmøde 
Tirsdag d. 8. december 2020 kl. 20.00 via Zoom 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Jakob valgt som ordstyrer, Brynjálv som referent 

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra forrige møde (tilgængelig på solbakken.dk)  

Godkendt 

4. Nyt fra styregruppen 

Jakob og Rani forlader styregruppen. 

5. Nyt fra kassereren  

Informeret hvordan det står til ift. økonomien. Der står ca. 65.000 på kontoen.  

6. Nyt fra udvalgene 

Ingen opdatering fra udvalgene på dette møde 

7. Valg til kollegianerforeningens styregruppe 

a. Valg af forperson  

Durita stiller op  

97% For 

3% Blankt 

0% Imod 

Vedtaget 

b. Valg af medlemmer til styregruppen  

Line stiller op 

15 for 

0 blankt 

0 imod 

Vedtaget 

 

8. Indkomne forslag/ansøgninger 

a. Udvidelse af hønsehuset – forslag stillet af Lars Marcussen, lok 137 

i. Forslag: Vi i 137 vil gerne søge om at få hønsehuset udvidet eller at vi 

kan lave et hønsehus ved siden af det eksisterende hønsehus til 4 høns. 

Vi vil gerne selv betale for at få udvidet den eksisterende hønsegård eller 

bygge/købe en ny hønsegård. Hvis hønsegården bliver udvidet, bliver 

det i samme stil som den eksisterende. Vi kan også lave et nyt hønsehus 

som kan placeres ved siden af det eksisterende hønsehus. Vi vil gerne 



betale ekstra per måned ca. 500 kr. for at leje jorden hvor det nye 

hønsehus kommer på. Hvis Kollegianerforeningen vil hjælpe med 

frivilligt arbejde/penge til projektet, er vi naturligvis åbne overfor det. 

Nu er vores høns begyndt at lægge æg, og dem vil vi gerne donere til 

dem på kollegiet der vil have dem. 

ii. Motivation: Vi har købt 4 kyllinger (som nu er høns) for fire måneder 

siden, dem har vi et kort stykke tid haft i lejligheden. Men det må vi ikke 

så derfor ville det være optimalt hvis de kan komme ned i hønsehuset. 

Deres lyd er ikke noget problem, for det har vi hørt vores naboer efter. 

Vi har skrevet til hønseudvalget, men der mangler en tilladelse fra jer til 

at udvide hønsehuset eller lave et nyt hønsehus til vores høns. Vi er tæt 

knyttet til hønsene, og de er ligesom børn for os da vi ikke kan få børn 

pga. psykisk sygdom. Så det er meget vigtigt for os at de er tæt på os 

nemlig nede i haven og at de får det godt. Vi har prøvet at have hønsene 

i Næstved og Ballerup, men vi kan ikke undvære dem og derfor skal de 

være meget tæt på os. Vi vil gerne have hønsene boende i et udvidet 

hønsehus indtil vi flytter herfra om to år. Vi vil gerne have vores egen 

hønsegård, men vi har ikke råd til at leje et hus med have. Vi er klar over 

at reglerne er lige for alle, men nu står vi i en situation hvor tingene ikke 

kan laves om så derfor håber vi på jeres forståelse. 

iii. Beløb: 4000 DKK 

 

Trukket tilbage da forslaget ikke er konkret nok. Opfordret til at stille 

nyt forslag til næste kollegianerforeningsmøde 

 

 

b. Faldunderlag til legetårnet på 11 sal – forslagstillet af Anne, lok 043 

i. Forslag: Faldunderlag til legetårnet på 11 sal, 

https://rubberproff.dk/Produkt/gaardhavefliser-flere-farver-1000-x-

1000-mm/ 

ii. Motivation: Der mangler faldunderlag rundt om legetårnet og jeg 

ønsker at lægge et lækkert, nemt at rengøre og robust faldunderlag. 

Forbygge ulykker 

iii. Beløb: 6000 DKK 

 

For: 13 

Blankt: 3 

Imod: 1 



Tilsammen: 17 

GODKENDT 

 

 

c. Julegaver til BBS – forslag stillet af beboerrådet (Jakob, 054) 

i. Forslag: Indkøb af julegaver til personalet i beboerservice.  

ii. Motivation: Vi ønsker at give julegaver til BBS på vegne af alle 

kollegianere  for deres store arbejder for kollegiet. 

iii. Beløb: 2000 DKK (rammebeløb) 

For: 16 

Blankt: 0  

Imod: 0 

Tilsammen: 16 

GODKENDT 

 

 

d. Nye høns til Omeletten – stillet af hønseudvalget  

i. Forslag: Nye høns til Solbakkens hønsegård, Omeletten. Hønsene er 

erhvervet tilbage i august, men da der ikke kunne blive afholdt et møde 

valgte vi selv at lægge ud for købet. Beløbet dækker høns (180,- pr. stk), 

billeje, brændstof og indkøb af diverse til reparation af hønsegården. 

ii. Motivation: Hønsene på kollegiet er vellidt af mange beboere, og da de 

gamle høns var gamle var det tid til et nyt hold høns.  

Beløb: 2000 DKK 

 

For: 17 

Blankt: 0  

Imod: 0 

Tilsammen: 17 

GODKENDT 

 

 

9. Eventuelt 

Line lok 011 stiller forslag på vegne af Lars lok 137: 

Lars’ fire høns kommer ned i hønsegården.  

Forslag trukket tilbage, af samme grunde som forslag a).  

 

Line lok 011, Oprettelse af kaninudvalg.  

For: 6 



Imod:4 

Blankt:4 

Tils:14 

Afslået 

 

Line lok 011, stiller forslag om tre trekantede kaninbure der skal stå nede på græsset 

som skal være frit at bruge for alle (bruges som luftegård). 

Beløb: 2000DKK 

 

Forslaget er trukket tilbage pga. overnævnte udvalg blev nedstemt 

 

 

Tak for i aften.  


